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Lokalafdelingens regnskabsår følger kalenderåret. For bestyrelsen begynder det 

nye år først med generalforsamlingen, som blev afholdt den 27. februar. Den er 

omtalt nedenfor. Med dette nyhedsbrev tager vi informationsmæssigt fat på et nyt 

foreningsår.  

Den første opgave i det nye år er hvert år at få skabt den økonomi, der skal til for 

at sikre lokalafdelingens drift, og til de projekter og kerneydelser, som er vores. 

Vores væsentligste økonomi får vi i form af midler efter serviceloven – de såkaldte 

§ 18 midler. En anden vigtig kilde er donationer fra TrygFonden. 

Vi har fået anden rate af vores 3-årig bevilling fra Magistraten for Sundhed og 

Omsorg (MSO) på 30.000 kr. Bevillingen gælder for årene 2017 - 2019. 

I januar søgte vi § 18 midler fra puljen i Magistraten for Sociale Forhold og Beskæfti-

gelse (MSB). Den ansøgning er der normalt svar på i april måned. Vi håber på en 

bevilling på ikke under 100.000 kr. Selv med en bevilling på 100.000 kr. fra MSB er 

det vanskeligt at opretholde vores tilbud til de pårørende. Bevillingen fra MSB skal 

gerne være på henved 200.00 kr., hvis vi skal fastholde det vi har i gang og 

samtidig sætte nye projekter i søen. 

 

Jo flere økonomiske ressourcer vi har, des mere kan vi udrette. Så hvis der blandt 

nyhedsbrevets læsere er nogen, der har en god ide til, hvordan der kan skaffes 

Kristian Buhr, Formand 
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ressourcer, hører vi gerne fra jer. I kan enten ringe på telefon 86 720 112 eller maile 

til os på aarhus@bedrepsykiatri.dk.   

Generalforsamling 

Det er altid med en vis spænding, at man som formand gør sig klar til årets gene-

ralforsamling, som blev afviklet tirsdag den 27. februar. Det er her medlemmerne 

kan give udtryk for deres mening om det arbejde, vi i bestyrelsen har haft ansvaret 

for i det forløbne år. 

Det er derfor også med stor glæde, jeg konstaterer, at der blev udtrykt ros til årsbe-

retningens form og indhold samt til formandens mundtlige beretning. At der også 

var genvalg til alle, der var villige til genvalg, er også udtryk for tilfredshed med og 

tillid til, at vores arbejde har været og fremadrettet vil være i overensstemmelse 

med medlemmernes ønsker. 

Genvalgene omfatter formanden Kristian Buhrs og bestyrelsesmedlemmerne Thyge 

Buhr og Lykke Garding. På bestyrelsesmødet her i marts bekræftede vi Lise Buhrs 

funktion som næstformand. 

Suppleanterne, som er valgt for 1 år, blev alle genvalgt i følgende rækkefølge: Su-

sanne Meibom, Camilla Christensen, Claus Andersen og Jørgen Skouboe.  

Inge Roesen blev ligeledes genvalgt som kritisk revisor. 

Referatet kan læses på vores hjemmeside www.bedrepsykiatri.dk. 

Medlemmer 

I årets løb sker der til stadihed en tilgang af nye medlemmer. Det er vi rigtig glade 

for, så velkommen til jer. Vi håber, I vil være glade for jeres medlemskab – og vil 

benytte jer af de forskellige tilbud, vi har. 

Der er desværre også til stadighed medlemmer, som vælger at melde sig ud. Det 

er vi naturligvis mindre begejstrede for, men sådan vil det nok altid være i en for-

ening som vores. 

Vi har et nogenlunde konstant medlemstal på ca. 640 medlemmer. 

Kristian Buhr 

mailto:aarhus@bedrepsykiatri.dk
http://www.bedrepsykiatri.dk/
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Nyhedsbrevet, hjemmesiden og Facebook 

Dette nyhedsbrev udsendes som vanligt kun via mail. Den eneste undtagelse her-

fra er nyhedsbrevet i december, hvor vi indvarsler den kommende ordinære gene-

ralforsamling.  

Nyhedsbrevet kan også læses på Hjemmesiden, som findes på www.bedrepsyki-

atri.dk/aarhus.  

Hvis du som medlem ikke modtager nyhedsbrevet, kan det skyldes, at vi ikke har 

din mailadresse – eller at den, vi har, ikke længere er gældende. Ønsker du at 

modtage nyhedsbrevet – og andre informationer – på mail, skal jeg opfordre dig til 

at sende os din mailadresse på lokalafdelingens mail aarhus@bedrepsykiatri.dk. 

Du kan også indberette/ændre din mailadresse på hjemmesiden. Gå ind under 

medlemsservice, ret kontaktoplysninger. 

 

 

 

 

 

Skulle du ikke være medlem, men gerne vil følge med i, hvad der sker i Bedre Psyki-

atri Aarhus, kan du få nyhedsbrevet, hvis du sender os din mailadresse. 

Vi kan desuden også følges på facebook, som løbende opdateres. 

Kristian Buhr  

Regionen 

Samarbejdet mellem lokalafdelingerne af Bedre Psykiatri i Region Midtjylland be-

står af tre elementer.For det første informerer vi gensidigt hinanden om aktivite-

terne i lokalafdelingen. For det andet afholder vi årligt 2 møder i regionen, hvor vi 

udveksler viden og erfaringer fra lokalkredsene. Ofte får vi på disse møder et op-

læg om et aktuelt emne. Endelig forholder vi os som det tredje til de politiske 

spørgsmål, der rejser sig i regionen. Disse tre elementer varetages af tre udvalg – 

arrangementsudvalget, det koordinerende udvalg og det politiske udvalg. 

 

Kristian Buhr  

 

http://www.bedrepsykiatri./
http://www.bedrepsykiatri./
mailto:aarhus@bedrepsykiatri.dk


  

 

 

 

BEDRE PSYKIATRI Aarhus  

Telefon 86 720 112  

CVR 32 211 631 

c/o Kristian Buhr, Horsevænget 97, 8310 Tranbjerg J 

e-mail: aarhus@bedrepsykiatri.dk • www.bedrepsykiatri.dk 

 

 

BEDRE PSYKIATRI Aarhus 

Lokalafdeling af BEDRE PSYKIATRI - 

Landsforeningen for pårørende  

 

 

 

Temaaften den 23. april 

Vi afholder årets første temaaften den 23. april fra kl. 19-21.30 

på Skovagervej 2, Risskov. 

Bedre Psykiatri Aarhus´ psykoterapeut Sanne Roesen vil denne 

aften fortælle om sit liv som pårørende og om, hvordan du 

som pårørende passer bedst muligt på dig selv, så du kan 

være en god støtte i forhold til de(n) nære person(er), du er 

pårørende til.  

Sidst vi brugte Sanne var der mange, der efterfølgende gav 

udtryk for at det havde givet en større klarhed over pårørenderollen at opleve 

Sannes oplæg. Der vil efterfølgende blive afsat god tid til dialog med salen.  

Lise Buhr  

 

De frivillige. 

Vi har siden sidst fået en enkelt ny frivillig, Luna Schmidt. Hun er uddan-

net fysioterapeut og har allerede holdt oplæg om sammenhæng mel-

lem krop og psyke for de frivillige på vores frivilligcafe i marts og for vo-

res nyetablerede Ungegruppe tilbage i februar. For begge grupper var 

det en øjenåbner at få sammenhængen så fint belyst. 

Alle vore frivillige yder et stort stykke arbejde og fællesskabsfølelsen 

iblandt os er meget stærk. Vi giver og får tryghed, indsigt, forståelse og 

viden til og fra hinanden. 

Skulle du have lyst at blive inddraget som frivillig så kontakt os gerne. 

Lise Buhr    

 

  

Lise Buhr 

Næstformand 
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Formandsmøde i landsforeningen 

Lørdag den 10. marts var formændene indbudt til møde i Kolding. 

Anledningen var, at vores landsformand Birgit Elgaard på grund af 

sygdom desværre havde været nødt til at trække sig fra posten. 

Næstformand Erik Ravn er valgt til ny landsformand frem til det ordi-

nære repræsentantskabsmøde til efteråret. 

Landsledelsen ønskede, at forsamlingen tegnede en profil af en kom-

mende landsformand. Der var ikke lagt nogen form for bindinger ind i 

det arbejde, som foregik i de 10 grupper, der blev dannet. Grupernes 

arbejde skal danne baggrund for landsledelsens arbejde    

Birgit Elgaard med at udarbejde en profil for vores nye landsformand. 

Det var et meget spændende arbejde at deltage i. 

     Kristian Buhr 

Grupperne. 

Alle grupper er i god gænge. Dog er vi lige nu i gang med at se på Mandegrup-

pens funktion med henblik på at få flere deltagere. 

Som noget nyt har vi fra årsskiftet oprettet en Ungegruppe for pårørende fra 18-35 

år. Da vi lagde fra land i januar, havde vi på forhånd to regulært interesserede. 

Lige nu er gruppen oppe på 10 deltagere, så vi må konstatere, at vi er løbet ind i 

et kæmpestort udækket behov, som vi er glade for at kunne dække. 

Ungegruppen mødes en gang om måneden. 

Lise Buhr   
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FaceBook. 

Der er livlig aktivitet på vores Facebook side. Du er altid velkommen til at blande 

dig i debatten og lægge opslag op med relation til psykiatrien. Specialestude-

rende fra psykologi- og socialrådgiveruddannelsen har flere gange fået kontakt til 

jer pårørende ad den vej. Når undersøgelser kan basere sig på erfaringer med au-

tentiske oplevelser fra brugere og pårørende i psykiatrien, er det med til at sætte 

psykiatrien på dagsordenen på uddannelsesinstitutionerne. Eftersom det er derfra 

arbejdskraften og forskningen på langt sig skal komme, så er den forbindelse vig-

tig. 

Lise Buhr   
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Ambassadører 

Jørgen Skouboe 

TV - vært DR2  

Jeg arbejder frivilligt i Bedre Psykiatri Aarhus, 

fordi jeg selv er pårørende til psykisk sårbare. 

Jeg ved, hvor meget det betyder at snakke 

med andre om de udfordringer, man har som 

pårørende. 

 

 

 

Camilla Fabricius 

      Medlem af Aarhus Byråd 

Ulla Nygaard  

Tidl. næstformand for BUPL Århus 

Jeg støtter Bedre Psykiatri Aarhus, fordi jeg kom med i en pårø-

rendegruppe.  

Det har været en "helle" for mig at mødes med andre, som jeg 

har kunnet dele viden og erfaringer med, og som har hjulpet mig 

i forhold til at kunne takle de utallige bekymringer, der ofte over-

mander en.  

 

Lene Horsbøl 

 Medlem af Aarhus Byråd 

Jeg støtter Bedre Psykiatri Aarhus, fordi foreningen gør et meget 

vigtigt stykke arbejde. De støtter de pårørende i, hvad der kan 

være en svær tid, ligesom de er med til at sætte fokus på, og af-

mystificere psykisk sygdom. Det er godt for den enkelte, men det 

er også vigtigt for samfundet! Jeg tror, at foreningen er med til at gøre livet lettere, 

for de som har en psykisk sygdom, eller de som har den tæt inde på livet igennem 

en pårørende. 
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Kalenderen har meldt forår siden 1. marts. Virkeligheden har været en anden, men 

vi kan da håbe, det vender her til påske. Haverne står i hvert fald klar til, at vi får tid 

til at begynde arbejdet i dem.  

Vi vil benytte lejligheden til at ønske alle vore medlemmer og samarbejdspartnere 

en rigtig god påske.  

 

 

Med venlig hilsen – og god påske 

Bestyrelsen for Bedre Psykiatri Aarhus 


